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BJÖRKFIBER

Kallelse till årsmöte 2020
”Björkfiber Ekonomiska förening”

 tisdagen den 23:e juni 2020
 Klockan 19.00
 Maskinhallen hos Peter Andersson Flygaboda

Program
 Välkommnande
 Årsmötesförhandlingar
 Beslut om försäljning av nätet.

Fika
 Medtag egen fika
Alla intresserade är välkommen. Alla har yttranderätt medan rösträtt vid
årsmötet har den som betalt medlemsavgift för 2019

Bilagor
 Dagordning för årsmötet (sid 2)
 Verksamhetsberättelse (sid 3)

2020-06-01
Göran Nilsson
Ordförande
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Björkfiber EkonomiskaFörening
Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och att jämte ordförande justera
protokollet
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande om balans- och resultaträkning samt om disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ett år resp två år
12. Val av revisorer – under ett år
13. Val av valberedning – under ett år
14. Verksamhetsplan och budget
15. Fråga om årsavgift
16. Fråga årsmötet om försäljning av föreningen.
17. Frivillig likvidation av föreningen.(Inf om frivillig likvidation: minst två tredjedelar av
de röstande på stämman måste säga ja till likvidation.)
18. Övriga ärenden

2019-06-01.

Göran Nilsson , ordförande
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Verksamsberättelse för 2019

Året har varit lugnt
Inga rapporterade större störningar på nätet
En ny anslutning i Gässemåla Stephan Beyer inkopplad jan 2019
Grävningen gjordes av Nils Nilsson Linjetjänst utfördes jan 2019
En ny anslutning i Hölkemåla Nicole Jessen inkopplad under våren 2019.
Grävningen gjordes av Pontus Nilsson Karsahult.
En ny anslutning i Kompersmåla Elin Karlsson inkopplad hösten 2019.
Grävning utfördes i egen regi.
Årsmöte hade vi 18-6 2019
Kontaktade Wexnet hösten 2019 om de var intresserade av vårt nät,de skulle återkomma.
Besiktning av vårt nät utfördes av Transtema Network Services AB Magnus Ström
I slutet av oktober
Kontakt med Wexnet i december, fick besked om en träff slutet jan/början feb 2020.

